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ϊ'χ ερφ ι.Ιαυτία  η εγωισμός.

όσα και άν ειπάν τινες τών φιλοσόφων κατακρίνοντες 
άλλους, ώς δόσαντας τάχα μεγάλην ροπήν τοϋ έγωϊσμοϋ 
έπί τοϋ άνδρώπου δδηγουμένου ΰπδ τοϋ συμφέροντος, τά 
πράγματα άποδεικνύουσιν αληθές καί άναντίρρητον, δτι ό 
άνθρωπος πανιαχοϋ και πάντοτε βλέπει έν πρώτοις τδ ιίιον

23



αίιτοϋ συμφέρον. Αρετή δέ ε ίνα ι το νά μή άντιτάσση αύτό είς 
τό κοινόν συμφέρον, άλλά καί νά θυσιάζη αύτό πρός άπόκτησιν 

έκείνου. Είναι πολλοί άνθρωποι κατά  δυστυχίαν, ο'ίτινες δέν 

βλέπουν άλλο παρά έαυτοΰς *αΙ είς έαυτοΰ; άναφέροντες τά  
πάντα , καί τήν ιδίαν των ευημερίαν σκοπόν εχοντες, παρα- 
βλέπουσι τοΰς αδελφούς τωνδυστυχοϋντας, φθονοϋσιν αύτοΰ; 
εΰτυχοϋντας, θυσιάζουν πρός τό ϊδιόν τω ν όφελος κ α ίτ ά  κο ι
νά συμφέροντα, έπιθυμοϋντες καί προσπαθοϋντες αύτοί μό
νον να εύτυχώσιν. Αυτή εΐναι υπερφιλαυτία, κακία α ντικο ι
νωνική άνατρέπουσα καί τήν δείαν εντολήν τήν λέγουσαν* Α

γάπα  τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν. ό  έγωϊσμός άποναρκόνει 
τήν καρδίαν πνίγων πάσαν οίρετην πολιτικήν, κα ί πολεμδν  
Ιδίως τήν ευτυχίαν τοϋ πλησίον και πάν κοινόν συμφέρον" ε
πικρατεί δέ κυρίως είς τοΰς άπαιδεύτους λαούς καί τους 
υποδούλους, οϊτινες στερούμενοι τοϋ άγαθοϋ τής αυτονομία; 
δέν δύνανται νά εχωσι τήν ιδέαν τής όμονοία;, τής φ ιλο
πατρίας, τής έθνικότητος, τοϋ κοινοϋ συμφέροντος, και τών  
θυσιών τών άπαιτουμένων είς άπόκτησιν αύτοϋ. ή μ ε ΐς  κα
τά  δυστυχίαν έχομ3ν καθημερινά παραδείγματα τών όσων 

πάσχει ή κοινωνία μας κακών ώς έκ τή ; ΰπερφιλαυτίας· καί 
άν δέν δυνάμεθα νά ’επιφέρωμεν κάμμίαν θεραπείαν είς τάς 
καρδίας τών ηλικιωμένων, τουλάχιστον χρεωστοϋμεν νά κα- 

ταπολεμώμεν αύτό τό ελάττω μα, όσον δυνάμεθα, ώστε νά 
μή αναπτύσσεται είς τ ά ;  άπαλάς ψυχάς τής νεολαία;. Μέ 

πάντα  τρόπον οί διδάσκαλοι χρεωστοϋν νά καταστέλλω σι 
τ ά  σκιρτήματα τοΰ έγωϊσμοϋ, συνειθίζοντε; εν πρώτοις τοΰς 

π α ϊδ α ; νά θέλωσιν είς πάντα, καί ν’ άγαπώσιν ό ,τ ι κοινώς 

συμφέρει είς όλους, και νά προτιμώσι τό κοινόν συμφέρον ά 
πό τό Γδιον* νά τά  προτρέπωσιν εις τό νά βοηθώσι τοΰς

«υμμαθητάς των ν άποκτήσωσι κάνέν καλόν, ή ν' άπαλ- 

λαχθώσιν άπό κάμμίαν πο ινήν νά έργάζωνται καί νά συ- 
νέργώσι προς όφελος εκείνων μέ κάποιον κόπον ή και μέ 

κάποιαν μικράν ζημ ίαν ίδικήν των. δσου; δ ’ άν βλέπη ό δ ι
δάσκαλος πραττοντας προθύμως το ιαϋτα  εργα εύποιίας κα ί 
άφιλοκερδίας εΐναι καλόν νά τοΰς έπαιννί δημόσια καί νά τοΰς 
άνταμείβν). Μέ τοϋτον δέ τόν τρόπον θέλει δυνηθή ν ’ άπο- 
πν(ς·/ι τά  ελαττώ ματα τή ; ύπερφιλαυτίχ ;, τοϋ φθόνου, τ ή ;  
αίσχροκερδείας, τοΰ μίσους, καί νά έμπνευση είς τάς ψυ/ά<· τών 

μαθητών του τά ; έκτης αδελφικής αγάπης πηγαζούσας ά- 
ρετάς, καί τήν προτίμησιν τοΰ κοινοϋ συμφέροντος άπό τά ίδιον.

Μ ψ.ησ ις. Δευτέρα κλίσις τοϋ άνθρώπου εΐναι καί τό μ ι-  
μεΐσθαι τοΰς άλλους και εί; τάς πράξεις καί εϊς τοΰς λόγους, ή  

δέ κλίσις αυτη άναφαίνεται καί άπό τήν νηπιακήν ηλικίαν επ ι
κρατούσα ϊβχυρώςεϊς τήν καρδίαν τοϋ ανθρώπου, ώστε παρα- 
βλεπομένη ακανόνιστο; φέρει είς πολλάς κακάς έξεις καί 
είς έλαττώ ματα. Διά τής μιμήσεως μανθάνει τό παιδίον 

καί τό λαλεΐν καί τό πράττειν, κα ί θέλει λαλεϊ καί πράτ
τει, όπως καί ό',τι οί μετ’ αύτοϋ συνδιαιτώμενοι μεγαλύτε
ροι του λαλώσι καί πράττωσι. έπειδή δέ αί κακαί έ'ξει; καί 
τά  άπρεπή λόγια εΐναι έπαισθητότερα π α ρ ά τα  καλά, διά τά  
όποια έχουν άποτελέσματα, τά  π α ιδ ία  μ ιμούνται εύκολώ- 
τερα τά  καλά παρά τά  κακά έπειδή θέλουν καί αύτά  νά 

διακριθώσιν ότι έμποροϋν νά παράξωσιν εϊς τοΰς άλλους τό 
έξ αύτών νομιζόμενον εύχάριστον άποτέλεσμα, ή διά νά εύ- 

χαριστηθώσιν αύτά. έ κ  τούτου βλέπομεν τά  παιδία ν ’ άπο- 

μιμώνται όλας τ ά ; άσχημοσύνας τοϋ σώματος, τάς διαστρο- 
φάς τοϋ προσώπου, τά  σκώμματα τά  κινούν τα είς γέλωτα
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τάς ύβρεις, τάς αχρείας λέξεις, τά παρονάματα, κτλ. νομίζοντα 
οτι θέλουν κινεί είς εύχαρίστησιν τους παρόντας. Διά ταϋτα 
πρέπει οί γονείς καί οί διδάσκαλοι, δ’σοι φροντίζουσι περί τής 
χρηστής ανατροφής τών νέων, νά μή ΰποφέρωσι ποτέ νά 
λέγωνται ΐ|νά πράττωνται τάτοιαΰτα ενώπιον τών παίδων. 
Καί τοΰς παΐδας δέαΰτοΰς πρέπει νά ’επιπλήττωσιν αύστη- 
ρώς, δταν ά·κούωσίν αύτοΰς ή βλέπωσι τοιαϋτα πράττοντας, 
ή λέγοντας καί νά τοΰς διδάσκωσι διά παραδειγμάτων, τά  
όποια έχουν αύτά κακά άποτελέσματα, καί τίνα είναι τά  
άξια μιμήσεως νά τοϊς ύποδεικνύωσιν, έπαινοΰντες καί άμεί- 
βοντες τοΰς προθυμουμένους νά φυλάττωσι τάς συμβουλάς των.

ΈΛευθερΙα. Δέν υπάρχει φύσει ελεύθερος καί φύσει δούλος, 
ώς έλεγον οί παλαιοί μας φιλόσοφοι. Ολοι οί άνθρωποι είναι 
προωρισμένοι νά γεννώνται ελεύθεροι καί ν’ άπολαμβάνωσι τήν 
ελευθερίαν των, συζώντες μετά τών όμοίων των είς κοινω
νίαν πολιτικήν. Η δέ κοινωνία αυτή, διά νά συντηρήται 
προς τήν κοινήν ευτυχίαν, χρεωστεΐ νά προσδιορί(τ) τά δρια 
καί τήν χρήσιν τής ελευθερίας, τά δποΐα δ άνθρωπος μόλίς 
δύναται νά γνωρίσΥΐ άκριβώρ και νά τά φυλάξνι, αφοΰ, α- 
νατραφείς όρθώς καί έκπαιδευθείς, φθάση είς τήν ήλικίαν 
τής φρονήσεως, καθ’ ήν έμπορεϊ νά εχγ οδηγόν τόν ορθόν 
λόγον. Τά δέ παιδία μόλις άρχίσωσι νά νοώσι κατά τήν 
νηπιακήν των ήλικίαν, καί εύθΰς δεικνΰουσιν τό έμφυτον 
τοϋτο αίσθημα τής έλευθερίας άλλά καί τήν ορθήν χρήσιν 
αΰτής άγνοοϋσι καί κανένα περιορισμόν δέν (Vjvavxat ευχαρί
στως νά δεχθώσιν. λδημονοϋσι καθοποιουδήποτε ’εναντίον 
είς τήν θέλησίν των, καί άποστρέφονται τοΰς θέλοντας νά 
περιορίσωσιν αύτά, δεικνύοντα μάλιστα ίτ ι  ή μεγαλητέ-

ρα των εύχαρίστησις είναι τό νά παρακούωσιν είς τοΰς 
προστάζοντας αύτά. Αλλ’ δμως άπό τήν όδηγίαν, τήν όποι
αν θέλει λάβει τό παιδίον έξ αύτής τής νηπιακής του ηλι
κίας είς τήν χρήσιν τής έλευθερίας του, κρέμεται, κατά μέ- 
γα μέρος, ή μέλλουσα ευτυχία ή δυστυχία αύτοΰ. Διά τής 
δείνα ή δείνα χρη'σεως τής ελευθερίας του, πρός έκτέλεσιν 
τής θελήσεώς του, θέλει λάβει τάς δείνα ή δείνα έξεις, ε
πιθυμίας, κλίσεις καλά;  ̂ κακάς άρετάς, η κακίας, έλατ- 
τώματα ή προτερήματα ηθικά. Εδώ είναι ή βάσις καί τά 
θεμέλιον τής ανατροφής, τό όποιον χρεωστοϋν καλώς νά 
γνωοίζωσιν οί άνατροφεΐς. έχεις ένώπιόν σου πρός ανατρο
φήν ίν πλάσμα προικισμένον παρά Θεοΰ μέ θέλησιν αύτοπρο- 
αίρετον καί μέ δυνάμεις, λογικάς, διά τή; ένεργείας καί 
χρήσεως τών όποίων θέλει συντηρεϊσθαι καί ευδαιμονεί, τό 
σκοπούμενον άρα εϊναι ν άναπτύξης τάς συνεπτυγμένας 
αύτοϋ δυνάμεις, δίδων είς αύτά ίδέάς καί γνώσεις· νά τό 
όδηγήσϊΐς δέ συγχρόνως καί εις τήν ορθήν ενέργειαν τή; θε- 
λήσεώ; του, συνειθίζων αύτό ν’ άποκτήσνι τας δείνα έξεις, 
κλίσεις καί έπιθυμίας. Αν διά τοϋ τρόμου καί τή; καταδυ- 
ναστείας ζητήσνις νά τοΰ άναπτύξης τήν κλίσιν τοΰ ένερ- 
γεϊν έλευθέρως, θέλεις καταντήσει αύτά κτήνος ίι αύτόματον. 
Αν δέ έξ έναν τίας άφήσης αύτήν άκανόνιστον καί άτακτον, 
θέλεις τό άναδείξν] θηρίον άγριώτατον ή παράφορον· ώστε, 
καί άν αί διανοητικαί του δυνάμεις άναπτυχθώσι μόναι, καί 
ελθ·/) ή ήλικία τής φρονήσεως, δέν θέλει δύνασθαι τά λογι
κόν νά χαλινόν-/) τάς όρμάς τών παθών καί έπιθυμιών.

Οί θελοντες ν’ άναθρέψωσιν όρθώς παιδία χρεωστοϋν έξ 
αύτής τής νηπιακής ήλικίας νά μεταχειρίζωνται τρόπον 
πρίσφορον καί λόγον, ώστε έξ άρχής νά καθυποβάλλεται



είς τινα τάξιν καί κανόνα ή θέλησις, καί όχι νά καταδο- 
ναστεύηται αύθαιρίτως. όταν π. χ. τά μωρά καί άγνω- 
Οα εΐσέτι νήπια δεικνύουν, ό'τι θέλουν εν τι πράγμα, τα 
όποιον έμποροΰν νά φθείρωσιν, ίι μέ τό όποιον κινδυνεύουν 
νά βλαφθώσι, δέν πρέπει τις άποτόμως νά τά έμποδίζη $ 
αγρίως νά τά έπιπλήττ·/], καί οδτω νά τά κάμγι νά θυμό- 
νωσι, νά πεισμόνωσι, καί νά κλαίωσι. Τό παιδίον θέλει τό 
πραγμα εκείνο πρός διασκέδασιν άν μ’ εύμορφον τρόπον 
άφαιρέσης άπό τό μέσον έκεϊνο τό πρχγμα, καί τοϋ προιτ- 
φέρης iv άλλο άβλαβον, τό όποιον έμπορεΐ νά έλκύση τήν 
προσοχήν του διά της λάμψεώς του, φέο’ είπεΐν, ή διά τοϋ 
οποίου κάμνει κρότου, θέλεις τό ευχαριστήσει περισσότερον, 
και ουτω θέλει λησμονήσει έκεϊνο τό όποιον έζήτει. Παρο
μοίους τρόπους πρέπει νά μεταχειρίζεται τις καί εί; άλλας 
περιπτώσεις, ώστε ν’, άποτρέπεται τό· βλαβερόν θέλημα 
καί νά μή προσαποκτάται ή ?ξις τοΰ θυμόνειν, η πεισμόνειν 
έκ τής προσπιπτουσης εναντιότητας εις τήν έκτέλεσιν τής 
θελήσεως. όσω Si> πλέον προχωρεί τό παιδίον είς τόν νοΰν, 
τοσω μάλλον δύναταί τις νά. μεταχειρίζεται τόν λόγον καί 
τήν πειθώ, διευθύνων καί κανονίζων τήν θέλησιν μέ τήν 
άποδειξιν τοϋ άβλαβοΰς, τοϋ ωφελίμου, τοΰ συμφέροντος, 
τοϋ καλοϋ, τοϋ δικαίου καί αδίκου κτλ. Εις τά σχολειά 
μας κυρίως πρέπει νά εύρίσκωσιν οί μαθηταί τοιαύτην οιεύ- 
θυνσιν και οδηγίαν, καί τάξιν, καί κανόνας τής θελήσεως 
καί τών πράξεών των, διότι καί αυτά πρέπει νά συνεθι- 
σθώσι, διδασκόμενα τά γράμματα, είς τό νά πείθωνται καί 
εϊς τοΰς νόμου; τή; πολιτείας, ό'ταν γένωσιν άνδρε;, θέλον- 
τες κ»ί ένεργοϋντες σύμφωνα μ ’ αύτοΰς τήν θέλησιν των. 
0  διδάσκαλος λοιπόν χρέος έχει νά συνειθίζϊ) τοΰς μαθη

τάς είς τήν εύπείθειαν καί υποταγήν, είς τοΰς κανόνας καί 
τάς διατάζεις, καί νά πείθη αΰτοΰς δτι εΐναι ανάγκη νά 
θέλωσι καί νά πράττωσι κατά τοΰς κανόνας τοϋ σχολείου, 
καθώς καί κατά τοΰς νόμους τής πολιτείας, διότι αύτό εΐ
ναι κοινώς είς δλους σωτήριον καί εϊς δλους συμφέρον. 
0  μαθητής πρέπει νά μάθνι καί νά πεισθϊί διά παράδειγμα" 
των, δτι πάσα κακή πραζις έχει άφ’ έαυτής καί τήν ποινήν τη« 
συνακόλουθον, ό  οίνοπότης, φερ’ είπεΐν, ό ά'σωτος, ό ψεύ- 
στης κτλ. θέλει ύποπέσει ή ταχέως η βραδέως είς τάς προερ- 
χομένας βλάβας έκ τής οινοποσίας ή άσωτείας. Μέ ταΰτα 
καί τά δ μ ο ια  παραδείγματα καί τούς λόγους συμφέρει νά 
όδηγή καί νά πείθη έλλόγως τήν νεολαίαν είς τά τοιαϋτα ό 
διδάσκαλος. Α'.ά δέ τής έπιεικείας του θέλει μετριάζει τών 
διατάξεων τήν αυστηρότητα, ποτέ δμως νά μή τάς παραβλέ > 
πη παραβαινομένας* ουτε πάλιν, διά νά φυλάττνι αύτάς, πρέπει 
νά ζητη νά πνίγη τήν άγάπην τής ελευθερίας είς τάς ψυχάς 
τών παιδίων. Νά περιορίζη αύτά πρέπει διά νά τ ’ άποτρέπτι 
άπό τήν θέλησιν καί πραξιν τών κακών ν’ άφίνη δμως 
εις αύτά άκώλυτον τήν χρήσιν τής ελευθερίας των, όσακις 
δέν εΐναι κίνδυνος νά τήν κακομεταχειρισθώσιν. όταν διευ
θύνεται καλώς ή κλίσις πρός τήν ελευθερίαν, ό άνθρωπος ά- 
ποδειχ.νύεται 6ν λογικόν καί ηθικόν, τό όποιον ενεργεί κα
τά πεποίθησιν έλλόγως, καί οχι ώς αύτόματον μηχανικώς 
ή δυναστικώς. Τότε έμπορεΐ νά γνωρίση τήν άληθινήν ελευ
θερίαν καί τά ό'ρια αυτής, καί ν άπολαμβάνη αύτήν προ- 
σηκόντως, χωρίς νά γίνεται κάνενός άνδράποδον, ουτε θρα
σύ; καταφρονητής τών ηθών, εθίμων καί νόμων τής πα- 
τρίδος του, νομίζων δτι είς τήν κατάργησιν αύτών συνί- 
σταται ή φιλελευθερία.



Α γάπη πρός τόν πλησίον —  ΦιΛόπατρι.

Αν καί ό άνθρωπος κυριεύεται, ώς εί'πομεν, Οπό τοϋ έ- 
γωϊσμ.οϋ καί τοϋ ίδιου συμφέροντος, μ ’ δλον τοϋτο δ Θεός έ- 
νέβαλεν είς τήν καρδίαν αύτοϋ και αισθήματα υψηλότερα 
πρός συντήρησιν της κοινωνίας, ώστε νά θυσιάζνι καί τήν ί 
διαν του ζοιην υπέρ τής ευτυχίας τώνόμοίων του καί υπέρ τής 
κοινής ευδαιμονίας, ή  πρός τόν πλησίον αγάπη μας κάμει νά 
άναδεχώμ-εθα έκουσίως πόνους καί κινδύνους πρός βοήθειαν 
καί ευτυχίαν αύτοϋ. ή δέ φιλοπατρία, νά θυσιάζωμεν καί 
αύτήν τήν ιδίαν μας ζωήν πρός τήν κοινήν σωτηρίαν τής 
πατρίδος. ή  φιλοτιμία καί ή φιλοδοξία τοϋ ανθρώπου, ά- 
ποτεινόμεναι πρόςταότας, είναι αξιέπαινοι καί αξιομίμητοι, 
ώς μεγάλαι καί λαοσωτήριοι πολιτικαί άρεταί. Οί Μιλτιά- 
δεις, οί ©εμιστοκλεΐς, οί Κίμωνες, οί Λεωνίδαι, θαυμάζον
ται καί έξυμνοϋνται υπό πάντων είς αιώνα τόν άπαντα, 
αθάνατον δο'ξαν άποκτη'σαντες διά τοΰς υπέρ τ?ίς σωτηρίας 
τής πατρίδος άγώνάς των.

έκ τής εθνικής μας ιστορίας ό διδάσκαλος έχει παρα
δείγματα μ.υρία, καί άρχαΐα καί νεώτερα, καθώς καί έκ 
τής χριστιανικής θρησκείας πολλά καί υψηλά παραγγέλμα
τα δί, ών δΰναται ν’ άναπτύξν) είς τάς καρδίας τών μα
θητών του τήν σωτήριον κλίσιν τής πρός τόν πλησίον αγά
πης, καί νά τοϊς έμπνεύσ-/| τά ύψηλά καί σωτήρια αίσθή* 
ματα τοϋ έθνισμοϋ καί τοΰ πατριωτισμού. 0  άνθρωπος εχει 
έκ φύσεως τό αίσθημα τής άγάπης τοϋ πλησίον, άλλ’ εχει 
είς τήν καρδίαν του καί σπέρματα παθών κακών, όργής, 
μίσους, φθόνου, άχαριστίας, έγωϊσμοΰ κτλ· Ταϋτα θέλουν 
τόν κάμει νά προτιμά τό ίδιον του συμφέον άπό τό τών

άλλων καί άν δέν κυριεύηται δλως άπό αύτά τά ολέθρια 
πάθη, θέλει περιορίζει τήν αγάπην του είς τοΰς ίδικούς του, 
καί είς τοΰς συμπατριώτας του. Αλλά μέ τοϋτο μόνον δέν 
έκπληρόνεται τό χρέος τής πρός τόν πλησίον άγάπης. Χρεω- 
στοϋμεν ν’ άγαπώμεν όλους τοΰς όμοίους μας ανθρώπους καί 
νά τοΰς βοηθώμεν είς τάς άνάγκας των, όσον δυνάμεθα.

Κατά προτίμησιν βέβαια χρεωστοϋμεν ν’ άγαπώμεν καί 
νά βοηθώμεν τοΰς συγγενείς τοΰς συμπατριώτας τοΰς όμ.οε- 
θνεΓς μας· καί νά ΰπερφιλώμεν τήν ύπεράσπισιν τών συμ
φερόντων τής πατρίδος μας· άλλά διά τοϋτο δεν πρέπει να 
κ λ ε ί ω μ ε ν  τήν καρδίαν μας είς παν φιλανθρωπία; αίσθημα 
πρός ξένους καί πρό; αλλοεθνείς, δυνάμενοι νά τοΰς βοηθή- 
σωυεν είς τάς άνάγκας των. Τότε έκπληρόνωμεν τώ οντι 
τόν όοισμόν τή: θεία, εντολής- Αγαπήσεις τόν πλησίον σου 
«*ος σεαυτόν κατά τήν όποίαν αύτός ό Σωτήρ ήμών ϊδωκεν 
έ^η'γησιν είς αύτήν δ ιάτή ί παραβολής τοΰ Λευίτου κα!

Σαμαρείτου.

(Συνέχεια δρ. § 3 4  (δ') Σελ. 3 2 6 )

ςθ7τοΐαι είναι αί πρώται ίδέαι· περί αιτίας και 

τοΰα,ιτιατοΰ., καί περί τινων στοιχειωδών ιδεών·

·»'
§ 3 5  έ κα <τ')

Πέμτον δέάςκάμνωμεντά παιδία προσεκτικά ει; τήν έσω 
τερικήν συνέχειαν, εις τήν όποίαν εΰρίσκόνται διάφορά πραγ - 
ματα πρός άλληλα. Είς εκείνην ανήκει ό σύνδεσμος μετάξι*



του σημείου καί τοΰ σημείωτοϋ, τής αιτίας και τοϋ αιτιατού, 
τής άρ/ής καί τοϋ αποτελέσματος, τοϋ μέσου και τοϋ σκο- 
ποϋ. Κ ατ’ άρχάς ά; μή μεταχειριζώμεθα αύτάς τάς λέξεις, 
μήτε νά τάς όρίζωμεν,, μήτε νά τάς έτυμολογώμεν, άλλά 
νά τά προστάζωμεν τά ίδια νά άνευρίσκωσι τάς ιδέας έκ 
πολλών παραδειγμάτων, καί τότε πρώτον νά τά έρωτώμεν, 
πώς ήδύναντο νά τά έκφρασθώσιν αυτά συντομώτερα* άς 
είμεθα δέ βέβαιοι, δτι, δταν αύτά έπειτα παριστάνωντα1 
εις τά βιβλία ί  είς τάς συνομιλίας, τότε τω ό'ντι θέλουσι 
στοχάζωνταί τ ι σαφές.

Καί έκτον μέ τοϋτο συνάπτεται ή έξήγησις γενικών τ ι-  
νών ιδεών, αίτινες δμως συχνότατα μάς παρουσιάζονται 
είς τόν βίον π. χ. άληθές καί ψευδές, άναγκαΐον, αυτόμα
τον, φαινόμενον, πιστευτόν, άπίστευτον, πιθανόν, άπίθανον, 
δυνατόν καί αδύνατον, καϊ άλλων πολλών' δταν δέ τά 
παιδία γυμνάζωνται νά άνευρίσκωσι τά ϊδια παραδείγματα 
διά τάς λέξεις αύτοϋ τοϋ είδους, άφ’ ού τά ; διεσαφηνίσα- 
μεν είς αύτά μέ παραδείγματα, τότε πάλιν καί τοϋτο 
προξενεί άξιόλογόν τινα τοϋ νοός γύμνασιν.

Σημ. Παραδείγματα δέ δέν άναγκαιοϋσίν ένταϋθα· επει
δή ή μέθοδο; έκπορίζεται ήδη έκ τών προηγουμένων.

§ 36· ζ)

Περί τοϋ πώς”δυνανται αί ιδέαι νά τροπολο

γώ ντας νά κατατάττω νται, καί νά διαιρώνται*

Αί δέ μέχρι τοϋδε διά τόν νοϋν τών νέων γυμνάσεις 
προετοίμασαν καί άλ) ην έβδόμην. Αφού δηλ. έκεϊνος άντε

λαβε τόσην ΰλην καί έμαθε νά γνωρίζϊ) τόσον τό σύνηθ.-ς. 
ή κοινόν, δσον και τό διάφορον, τότε δά θέλει είναι Ικα
νός, καί εκείνην νά τήν τ α κ τ ο π ο ι ν ί ,  νά τήν τ  ρ ο π ο - 
λ ο γ η , καί νά τήν δ ι α ι ρ ή, ό'ςτις μ’ αύτό, ένταυτώ μέν θέ - 
λει σχηματίζει είς τήν ψυχήν του ΰς τ ι επιτήδευμα έξ έ- 
παγγέλματος' ένταυτώ δέ θέλει αποκτά εις τήν ιδέαν έπι- 
δεξιότητά τινα τοϋ νά άντικατατάττνι μέν ιδιαιτέρας καί 
νέας ίδέας είς τόν τόπον των, νά τάς άνακαλνί δέ πάλιν 
εύκολώτερα είς τό μνημονικόν του καί τό φανταστικόν του, 
άν.α τόν δοθ-Tj αφορμή, κατά τούς φυσικούς νόμους τής τών 
ιδεών συναφείας. Α,ί δέ τοιαϋται τακτοποιήσεις μάς παρέ- 
χουσιν άφορμήν εϊς πολυειδεϊς γυμνάσεις, καί έπρεπε νά 
πραγματοποιώνται καί άπό αύτοΰ; τούς. ήλικιωμένους.

Σημ. Τά δέ διάφορα προβλήματα καϊ αί μέθοδοι, τάς 
δποίας δυνάμεθα νά τάς άνταλλάττωμεν, έχουσιν ώς έ'πονται.

1) μέν Διαλογικώς· άς λέγωμεν πάντγι διάφορα πράγμα
τα, δμοια ή άνόμοια- καί έ'πειτα άς τά προστάζωμεν τά 
παιδία νά μάς τά προσδιορίζωσι, ποια συνέχονται πρός 
ά'λληλα περισσότερον , καί ποϊα όλιγώτερον. όσω δέ μα
κροτέρα είναι ή σειρά αύτών, τόσω μάλλον γίνεται τοΰτο 
γύμνασις τοϋ μνημονικοϋ (ώς θέλομεν άναφέρη καί εις τδ 
περί πρακτικών κανόνων πρός έκμόρφωσιν τής μνήμης.) 
Ποΐος δύναται νά μοί όνομάσν] τάς έξής λέξεις κατά τήν 
φυσικήν των τάξιν: κύων —  βιβλίον —  λαγώς —  δέν- 
δρον —  κονδύλιον —  κεράσιον; δμως χωρίς νά προσκόψν)Γ 
σκΰλος —  λαγώς —  δένδρον —  κεράσιον — κονδύλιον 
—  βιβλίον/ διατι εΐναι τοϋτο φυσικώτερον; έάν τάχα τώ 
δντι ήθέλετε δυνηθΐ) νά ένθυμήσθε 12 λέξεις; χρυσίο ν, 
άλογον, πολυγόνατον, βάτραχος, ϊον, άργυρος, μόλυβδος,



βφδιον, λέων, ρόδον, σίδηρον, λύπη. Θέλω δε σας τά άπαγ- 
γείλνι ακόμη δίς/ προσπαθήσατε λοιπόν νά τά ; διατά
ξετε: άλογον, βώδιον, λέων, βάτραχο;, πολυγόνατον, ρό- 
δον, ίον, τολύπη, άργυρο;, μόλυβδος, σίδηρον πολλά καλά!

2) St μέ τήν αντιγραφήν πολλών λέξεων είς τόν πίνακα 
άνευ τάξεως* πράγματα πολλών ειδών, ονόματα, ιδιότητας, 
τόσον φυσικάς, δσον καί ήθικάς, σημεία κτλ. τά μέν παι
δία νά τό κατατάττωσιν ό',τι συνάπτεται· ό δέ διδά
σκαλος θέτει αριθμούς έπάνωθεν, ή γράφει άναμεμιγμένα 
οσα είναι όμοια" καί άλλος μαθητής νά κρίν/ι μήπως είναι 
άκόμη κάνέν σφάλμα· π. /.

18  8 2 ' 5 ΊΟ 11
κιβώτιον, σκύλος, μύτη, χεΙρ όψάριον, στοϋκα,
14  19 25 22 12  15

κεράσιον, εδρα, κόκκινον, υγιής, χελιδών, κοκ/.ύμηλον, 
Π  7 26  17 6 16 20

κρίνον, λέων, γαλάζιον, κίτρινον, ποϋς, ρο'δον, τράπεζα,
3 23 21 13 9 24

αύτίον, άρρωστος νέος, σπουργίτης, ποντικός, μεγάλος,
4 1.

όδόντιον, κεφαλή'. Ανήκουσι δέ

£7<Γ / «r τό<· άνθρωπον Ε ίς di τό f<3or

Κεφαλή Ε ίς όΐ τά φ·:τα Λεων Είς όέ τά σκεύη

Μύτη
Αύτίον
όδόντιον
ΧεΙρ
Ποϋς

Κεράσιον
Κοκκύμηλον
Κρίνον
‘Ρόδον

Σκϋλος Κιβώτιον 
Ποντικός Σκαμνίον. 
όψάριον Τράπεζα 

Στοϋκα 
Χελιδών 
Σπουργίτης

Είς όΐ·. τάς ιδιότητας

Νέος Μεγάλο; Γαλάζιον Αρρωστος
ί ’γιής Κόκκινος Κίτρινον

Αν δέ είναι ούσιαστικ,ά, επίθετα, καί ρήματα άναμεμι- 
γμένα, τότε άς τά λέγωμεν πρόβλημα «κώς διά νά κρίνωσι, 
ποια δύνανται νά συμφωνώσι πρός άλληλα: δυνάμεθα μέν νά 
εϊπώμεν π. χ· ό υγιή; λέων, τό υγιές όδόντιον κτλ. ό'χι δέ 
και υγιές κυβ<ότ«)ν η σίδηρον" διατί ό'χι; τό κόκκινον κιβώτιον, 
ή κόκκινη τράπεζα; διατί οχι καί τά γαλάζιον σκυλίον, τό 
γαλάζιον ρόδον; κτλ.

3) δέ συγκολλώντας πολλά ς λέξεις τετυπωμένας ή χει- 
ρογεγραμμένας είς μικρά τετράγωνα παπύρου (χάρτωνος), τά 
όποια πρέπει τά παιδία νά τά κυτάξωσιν ή δέ νοιαύτη 
λεξικοδήκνι (ή λεξιλογία) ήθελεν είναι άξιόλογον βοήθημα 
πρός άπασχόλησιν τοΰ νοάς εϊς τάς μεγάλας τοϋ χειμώνος 
εσπέρας· πρός δέ τούτοις αί λέξεις παρέχουσι μεγάλην ΰλην 
πρός συνδιάλεξιν.

4) δέ υπαγορεύοντας λέξεις άνευ τίνος τάςεως, οί δέ μαθη
ταί γράφοντες νά τάς κατατάττωσι μέ συστηματικήν συνέ
χειαν, καί το'τε ό διδάσκαλος διορδόνει τάς τοϋ νοός τα- 
κτικογυμνάσεις, ώς και άλλα.

§ 37 η' καί θ'.)
Περι τοΰ πώς νά γυμ,νάζωμεν τ ψ  κρίσιν 

διά τά  καθέκαστα αξιώματα*

"Ογδοον δέ δυνάμεθα νά γυμνάζωμεν τό κριτικόν τών 
παιδίων μέ διάφορα αξιώματα, τά όποια νά προβάλλωνται 
είς αύτά διά νά γυμνάζωσι τήν δύναμιν τής κρίσεώς των,



και (Λαλιστα με τα οσα ηδη τά εχουσιν άντειλημμ,ένα είς 
τήν μνήμην των, και είς τά άτοΐα πρέπει νά παρατηρήται 
κα! νά φυλάττηται κάποια συνέχεια κατά τήν ικανότητα 
ώ; πρδί τά φυσικά προτερήματα τών παιδίων άλλά διά 
νά κατορθωθή αύτό; ό σκοπός, άς άρχίζωμεν μέ τήν κρίσιν 
αισθητών αντικειμένων, καί βαθμηδόν άς προχωρώμεν είς 
τά ηθικά. Κατά πρώτον μέν νά άποβλέπωμεν είς τήν ποιό
τητα ή ιδιότητα τών αξιωμάτων, επειτα δέ είς τήν πο
σότητα αύτών, καί άς τά δυσκολεύωμεν κατά μικρόν περί- 
πλέκοντες τας ερωτήσεις διά νά γυμνάζίομ.εν συγχρόνως 
μέ τήν κρίσιν καί τήν οξύνοιαν, ή'τις κατά μικρόν νά προ- 
βιβάζηται εις τήν αγχίνοιαν. Εννατον δέ αύτόν τόν ίδιον 
σκοπόν τόν συμ.βοηθεΐ ή οδηγία τής προσοχής πρός τά 
διάφορα ε’ίδη τών λέξεων, μέ τάς όποιας δά πρόωρα δυνά
μεθα νά προετοιμάζωμεν τήν γραμματικήν διδασκαλίαν τής 
γλώσσης· καί επειδή ή γενική γραμματική τών γλωσσών 
έπιστηρίζεται είς τούς γενικούς τοϋ σκέπτεσθαι νόμους 
κατά τούτο δυνάμεθα νά άναπτύσσωμεν τά πρώτα αξιώμα
τα τής φυσική; λογικής κατά τήν σωκρατικήν τοϋ διδά- 
σκειν μέθοδον.

Σημ. 1) μέν πώς νά γυμνάζωμεν τό κριτικόν μέ διδόι 
μενα άςιώματα π. χ. λέγομεν ίι γράφομ,εν.

ή  τράπεζα είναι τετράγωνος: ήναι άληθές;
II τραπεζα δΰναται να είναι τετράγωνος" είναι καί τοΰ

το άληθές;
ή  τράπεζα πρέπει νά ήναι τετράγωνος* εϊναι καί αύτό 

ομοίως άληθές;
0  τραπεζα ισως κατά πρώτον ητον τετράγωνος —— αυτη 

ή στρογγυλή τράπεζα δύναται νά κατασκευασθή τετράγω
νος κτλ. —  ί  κρίνωμεν περί τών έξης αξιωμάτων.

όλοι οί άνθρωποι δύνανται νά άρρωστήσωσι.
Τινές άνθρωποι δέν άρρωστοΰσι πώποτε.
Ανθρωποί τινες ποτέ δέν είναι υγιείς.
Τινές άνθρωποι δέν περιπίπτουσι ποτέ εις άσθένειαν.
όλοι οί κακοί άνθρωποι είναι πλούσιοι* δλοι οί ενάρετοι 

άνθρωποι είναι πένητες.
Τινές ένάρετοι είναι πλούσιοι.
2) δέ πώς νά γυυ,νάζωμ.εν τήν γλώσσαν τών παιδίων; 

τοΰτο θέλει πραγματευθή εις το περί διδασκαλίας τής 
καθομιλουμένης καί έν γένει περί διδασκαλίας τών σημαν
τικότερων γλωσσών τόσον τών παλαιών, δσον καί τών 
νεωτέρων. (Ακολουθεί.)

Διδακτική-

Τρόποι προς διδασκαλίαν τής Άγαγνώζεως

Λημοσιεύομεν ένταΰθα πρός γνώσιν τών δημοδιδάσκαλων 
τόΰς νέους τρόπους τής άναγνώσεως, οΐτινες πρό τίνος και
ρού εϊσαχθέντες είς τό ένταΰθα διδασκαλεΐον έδοκιμασθησαν, 
καί ήδη εύδοκιμοϋσι καί είς πολλά άλλα σχολεία εισηγμέ
νοι. Παραπέμπομεν δέ τοΰς Κ. Κ.. δημοδιδάσκαλους καί εις τό 
νεωστί έκδοθέννέον Αλφαβητάρίον, τοϋ όποιου τά προλεγόμε- 
να πραγματεύονται περί τής αΰτής ΰποθέσεως έκτενέστερον*

Άλφαβητάριον*

Κ.1άσ\.ς Α '.
Γνώσις καί διάκρισις πρώτον τών φωνηέντων, Ιπειτα 

τών διφθόγγων κατά συστοιχίαν κατά τοΰς τρεις τρόπους



τοϋ όδηγοΰ. Τα φωνήενταονομάζονται μέ τάς φωνχς τω ν, 
τά δέσύμφωνα μονοσυλλάβως, ο/ον, β ή ,  κ. τ. λ,

Κ λ ίσ ις  Β'. Γ '. xai J ’.

ΣυλλαβισίΛατάοιον.4 »
ΙΙροΛαρασχενή είς κατά.Ιηψιν τοϋ συ.Ι.Ιαβισμοΐί.

Αφοΰ τί) παιδίον γνωριση τά γράμματα ακριβώς, ώστε 
τδ καθέν ααα ιδνι τό δεικνύομεν νά προφέρ·/) άπταίστω; καί 
έτοίμως, διδάσκεται ό'τι. τά μέν έξ αύτών (τά δϊ,ΐνα) λέ
γονται (ρωναί, τά δε βουβά (τα δείνα), διότι αύτών δέν 
ακούεται ή φωνή, είμή πολλά σιγά. ΐίδώ ό διδάσκαλο; κά- 
μνει τήν εφαρμογήν εΐ; τινα τών ήμιφώνων, καί μάλιστα 
τώνχειλεοπροφέρτων, διακρίνων τ ’ ό'νομα αύτών, οιον, βή«  

7Γ?]^άπύτγιν φωννίν των, ητι; ώ; μικρό; ψο'<ρο; ακούεται, 
μυομ.ένων τών χειλέων.

Μετά τοΰτο άρχεται νά διδάσκηται ό μαθητής τόν 
συλλαβισμόν, ό';τις δέν πρέπει νά γίνεται, είμή συνθετικώ; 
μόνον (δ η .Ι  5χ ι  α — βί, Ί ο η ά .ΙΜ  άβ, εβ„ 7]β), 
συρόμενης όμω; τή ; φωνής πολύ, ώς νά ητο τό φωνήεν μ.α- 
κρότατον, c?or· ααααβ., εεεεβ., ηηηηβ) 9 καί κο 
πτομένης με ορμήν ή ζωηρότητα, ό'ταν προφέρηται τό 
σύμφωνον ό όιδασκαλος κρατών τόν δείκτην εί; τήν 
Χ,είρ* δεικνύει το άνωθεν τών στηλών φωνήεν π. χ. τό (X 
καί λέγει· θά προφέρωμεν τήν φωνήν α μέ τό βουβόν βι, 
δεικνυων καί τό βί  ̂ είς τήν προ; τά δεξιά στήλην- έ'πειτα 
θεττων τόν δείκτην έπί τοϋ α, προφέρει αύτός ααααβ 
άλλ ή φωνή τοΰ β ι ,  πρέπει νά ά/.ουϊθ·?ί βιαίω; καί ζωη- 
ρώ;, προφερομένη, ά'μα τεθη έπ’ αύτοϋ ό δείκτης.

Αϋοΰ κάμη ό διδάσκαλο; δίς η τρίς τοϋτο, καί βά- 
λη άλληλοδιαδόχω; νά κάμωσι καί έννο<&τωσΐν αύτό 
οί μαθηταί, τότε άλλάσσει τό φωνήεν, όχι ό'μως καί τό 
σύμφωνον, κα1. εξακολουθεί κατά τόν αύτόν τρόπον τό δέ 
σύμφωνον ποτέ δέν πρέπει ν’ άλλάσσεται, πριν οί μαθηταί 
έννοήσωσι τόν μηχανισμόν τοϋ συλλαβισμοϋ. Τοΰτον δέ τόν 
μηχανισμόν θέλουσιν έννοήσει οί νοημονέστεροι καί προ- 
σεκτικώτεροι εί; δέκα λεπτά χρόνου τό πολύ. Μετά ταΰτα  
ό'λοι οί νόησαν τε; τόν συλλαβισμόν μαθηταί άκολουθοϋν εί; 
χωριστόν Ημικύκλιον διδασκόμενοι κατά τούς έξης τρόπους 
ύπό τοϋ έρμηνευτοΰ.

Α '. Τρόπος· Καθεΐ; τών μαθητών άναγινώσκει μίαν 
συλλαβήν δεικνυόμενων ύπό τοϋ έρμηνευτοϋ ή τοΰ διδασκά
λου, (ό'ςτι; πρέπει ν’ άναγνώσνι πολλάς συλλαβά; εϊ; έ- 
πήκοον πάντων, κάμνων προτήτερα τήν παρατήρησιν, δτι 
άπό τάς δείνα  φιονάς με το δείνα  βουβόν θά χάμω τήν 
δείνα  συλλαβήν) πρώτον όριζοντείω;, ’έπειτα καθέτω^. ί ί-  
καστος μαθητής συλλαβίζει προφέρων τά; συλλαβάς, ό'χι ό>ς 
ανωτέρω, άλλ’ εί; βραχυτέρου χρόνου διάστημα , οίονι 
ααβ0 εεβ κ. τ. λ.

Β\ Τρόπος. 0  έρμηνευτή; δειχ.νύων μίαν συλλαβήν καί 
προφέρων αύτήν, ή καί μόνον προφέρων, έρωτα άπό τινα  
γράμματα σύγχειται; ό δέ μαθητή; αποκρίνεται όνομά- 
ζων τά γράμματα καί εφκρμόζων αύτά έπί τών δακτύ
λων του. Ο ερμηνευτή; π. χ. λέγει· ή συλλαβή ααοί,ζ «.τύ 
Γίνα γράμιιαχιι σΰγχζιτα ι; 0  μαθητής εφαρμόζων αύτά έπί 
τών δακτύλων του, λέγει· άπά γο α  χαί άπό τό ς I. Q ερμηνευ
τής λέγει α α ά ρ  κτλ. ό μαθητής- άπό τό α  OW δ έρμηνευ* 
τής ααψ, κτλ- δ μαθητής άπό τό α χαί τό ψ ΐ - Αν δ μαθ?>-
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τής δέν δΰναται ν’ άποκριθίί, τώ δεικνύεται ή συλλαβή έπί 
τοϋ πίνακος, καί τω γίνεται ή άνάλυσις.

Γ '. τρόπος, ό  ερμηνευτής προτείνει μια; συλλαβής τά  
γράμματα έφαρμόζων αυτά έπι τών δακτύλων του, καί 
ό μαθητής άποκρινόμενο; προφέρει τήν άποτελουμέννιν συλ
λαβήν· οίον δ ερμηνευτή; έπί τών δακτύλων ct xa i β'ϊί ■ τ ί 
x ay .ru ; 0  μαθητή; λέγει αβ* ό έρμηνευτής ε xai β'Λ -τί 
χάμνει’, ό μαθητή; δβ’ δ έρμ/ινευτής η xai ρω ·'«' χά- 
p r t t ;  ό μαθητής η ρ , κ. τ . λ. Είς τοΰτον τόν τρόπον πρέ
πει νά γίνεται καί ή άντικατάστασις άλληλοδιαδοχως τών 
φωνηέντων καί τών συμφώνων. Α.φοΰ ο μαθητή; ειπΐ) ο>ς ανω
τέρω τήν συλλαβήν, οίον α β , ό έρμηνευτής προτείνει· βγάλε  
τδ α  και βάλε τό 8* ό μαθητή; εβ* δέρμηνευτής αβ· β γ ά 
λε τό β και βάλε τό ψ , δ μαθητή; (χψ* βγάλε τό ψ , xed 
βάλζ τό £, κ. τ. λ .

Αφοΰ οί μαθηταί συνΐίΟισθώσιν εις τόν συλλαβισμόν τοΰ 
φωνήεντος μετά συμφώνου επομένου, τοτε εϊς τον κατόπιν 
πίνακα θέλουν προπαρασκευασθή, ώ; ανωτέρω, προγυμνα- 
ζόμενοι ύπό τοϋ διδασκάλου διά νά νοησωσι τδν συλλαβι
σμόν τοϋ φωνήεντος μετά τοϋ συμφώνου προηγουμένου* 0  
διδάσκαλος πρέπει νά δώτ/) είς τόν μαθητήν να έννοήσνι 
ένταΰθα, ώ; ανωτέρω είπομεν, πόσον ολίγον ακούεται η τών 
συμφώνων φωνή είς τά ; συλλαβάς, λαμβάνων εί; παρα
δείγματα τά χειλεοπρόφερτα, επειτα καί τά λοιπά, κάμνων 
τήν παρατήρησιν ποΰ σχηματίζεται ό ψόφος :η δ ήχος αύ
τών, ή'γουν διά τίνος όρ^άνου προφέρονται.

Πρό τοϋ δέ ν’ άρχίσωσιν οί μαθηταΐτάς συλλαβάς, τάς 
άρχομένας άπό ζυγόν σύμφωνον, πρέπει νά προγυμνάζωντχι 
εις τήν διάκρισιν αύτών, δεικνυομένων εΐ; τήν χοιριστήν

«τηλην τοϋ πίνακος, και εί; τήν κάτάληψιν τής συμπς- 
πλεγμένης φωνή; των, και εί; διάγνωσιν τών διφθόγγων, 
ωστε ο,που βλέπωσι καί ταύτας κ’ εκείνα να λαμβάνωσιν 
αύτά όμοϋ καί νά προφέρωσιν άδιαιρέ^ως.

Οί τρόποι είναι οί αύτοί εις δλας τάς κλάσεις τοΰ συλ- 
λαβισματαρίου. εί; τήν τρίτην καϊ τετάρτην μόνον, άφ’ ου 
ένδυναμωθώσιν οί μαθηταί , γίνεται ό έίς τόν οδηγόν 
Γ'. τρόπο; είς τό μετά μεσημβρίαν μάθημα τρίς τή ; έβ,δο- 
-μάδο;, έφαρμοζομένων τών γραμμάτων έπί τών δακτύλων. 
Είς δέ τήν έφαρμαγήν ταύτην μόνον αί ταυτόφωνοι μέ τά 
φωνήεντα δίφθογγοι, ει., 01., Dl̂  διαλύονται έπί τών. δακ ι̂λ- 
λων, άνομαζόμεναι, ε ϊ, οί, υ ϊ ή δέ 0.1 έμπορεϊ νά μή δια
λύεται λεγομένη α,Ιζυγόν (0 ερμηνευτής λέγει π. χ. β ε ις  
{μϊ ζύγ ι)? φω νήν)' οί μαθηταί ό πρώτος ό δεύτερος 
81 (δ1.), ύ τρίτος ς , καί. ό τέταρτος βδίς.

Κ λάσ ις έ χαϊ ς ' .

Λεξιλογίου.
Προπαρασχενϊ} ε ίς τό ά ια ιρεΐν τάς λ έζ ε ις  κατά 

σνλλαΰάς.

Κατά ϊίρώτον δίδ ίτζι ε ί; τόν μαθν,τήν ή. ιδέα τής λέ- 
ζεως, όνομαζομένων τινών έκ τών παρόντων η καί γνωστο- 
τάτων αντικειμένων, έπειτα μ,ηχανί^ώς θίττδν.ένης έπί τοϋ 
πίνακος μιας γραφι'δος (ά ντ ϊ τοΰ δείχτου) έπί τών διαστη- 
γάΧβ», καθ’ δ απέχει ή jJ.lq λ φ $  άπό Τ’̂

Μετά τοϋτο γίνεται ύπό τοϋ διδασκάλου διάκρισις τών 
φωνηέντων καί συμφώνων έκάστης λέξεως, μέ τήν παρα- 
Τ'̂ ρκίσιν ένταυτώ άν ήναι δίφθογγοι, % ζυγά καί αδιαχώ
ριστα τά σύμφωνα, και ή άρίΟμησις τών φωνών, τών εόρι-
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σκομένων εΐ; τήν λέξιν* μετέπειτα ή διαίρεσις της λέξεω; 
εί; συλλαβάς (μηχανικώς διά της γραφίδος, συρόμενης κ*- 
θέτως μεταξύ των δύο συλλαβών), προφερομένη; ό£μα καί 
της συλλαβής.

βστωσαν είς παράδειγμα (άχαχος άνθρωπος)' ό μαθη- 
τής, (άφοΰ όδηγηθ/ί πρώτον ύπό τοΰ διδασκάλου, πράτ- 
τοντος αύτό), διερχο’μενος την λέζιν λέγει' φωνή, βουβόν, 
φ ω ν ή ,  βουβόν, φωνή, βουβόν' μ ία  φωνή, δύοφωναί, τρεις 
φω να ϊ' τρεις φω να ϊ, τρεις ονΛΛαβοί' επειτα έπαναλαμ- 
βάνων λέγει* φωνή, φωνή (δεικνύων το Ct κΛί α) it’c 
η'/>· μέσην βουβόν' τό βουβόν πηγαίνει με τήν δευτέραν 
φωνήν’ κόπτω έδώ Υμεταζύ tod a  χαί et, καί προφέ
ρει ένταυτώ α )  φωνή, φωνή* τό βουβόν πηγαίνει μ έ τήν 
ίπομένην φωνήν. κόπτω κα — τελευταΐον δ.ά τήν κος 
πράττει τά αύτά* βπ-ιτα τήν δευτέραν λέξιν (άνθρωπος) 
φωνή, φωνή, φωνή’ μ ία  φωνή, δύο φωνα ΐ, τρεις φω να ΐ, 
τρεΐς συΛΛαβαί' —  φωνή, φωνή, ε ίς τό μέσον βουβά ί ν  

μονόν xai §ν ζυγόν, τό ζυγόν /ιέ τήν δζυτέραν φωνήν’ 
κόπτω αν. έπειτα κατά τών δμοιον τρόπον θρω —  710?.

Κ ανόνες, όσας φωνάς, τόιας συλλαβάς* τά ζυγά σύμ
φωνα δέν διαχωρίζονται ποτέ· μονόν, ή ζυγόν σύμφωνον μέ 
τό έπόμενον φωνήεν. Λύω σύμφωνα τά άύτά, $ έν μονόν και 
£ν ζυγόν, χωρίζονται· τό £ν πηγαίνει μ.έ τό προηγούμενον καί 
τό «!λλο μέ τό έπόμενον φωνήεν.

Αφ’ ου οί μαθηταί έννοησωσι τήν διαίρεσιν τών συλλα
βών, ώς ανωτέρω εργαζόμενο:, εξακολουθούν έπειτα μετά 
σιωπής τήν αυτήν εργασίαν ύπό τήν έποπτείαν τοΰ διδα
σκάλου, έρωτώντος αυτούς ένίοτε τό διά τ ί κόπτουν όίίτω, 
κ«ί ^ωρίζοΥτος καί αύτοΰ ένίοτε όχι όρθώ; τάς συλλαβάς,

και έρωτώντος τούς μαθητάς άν όρθώς εχώρίσεν, η μή καί 
διά τί.

Οί μαθηταί δυνανται νά γυμνασθώσιν είς διαίρεσιν τών 
λέξεων κατά συλλαβάς καί άρίθμησιν τούτων έπί τών δα
κτύλων κατά τόν έξης τρόπον, ό  διδάσκαλος λέγει γνωστάς 
τινας λεςεΐζ· πρώτον δισσυλλάβους, οίον χέρ ι, μ ν τ ι, ψωμί, 
κρασί' έπειτα τρισυλλαβους οίον* ποδάρι, τραπέζι κτλ. καί 
έχων τήν άριστεράν χεΐρα πρηνή -έφαρμόζει έπί τών δα
κτύλων αύτής τας συλλαβάς έκάστης λέξεως, άρχίζων άπό 
τον μικρόν δάκτυλον* οίον, ψωμί' ψω (εφαρμόζει είς τόν 
μικρόν δάκτυλον) ρ,ι (είς τόν παράμεσον)· έπειτα λίγβι-*« 
είνα ι φωνή, I είναι φωνή' δύο φωναϊ δύο σνΛΛαβαί' έπειτα 
στρεφων τήν άριστεράν καί όρθόνων τδν άντίχειρα καί τόν 
λιχανόν εφαρμόζει τήν συλλαβήν ψω, λέγων· ψ καί ω, ψω* 
έπειτα μ ι  κτλ. ή  προγύμνασις αυτη πρέπει νά προηγήται 
τηρ άνωτέρω γινομένης έπί τών πινάκων, καί οί μαθηταί 
δυνανται κατά τάς ώρας τής άναπαύσεως νά διασκεδάζωσι 
προτείνοντες ό εις πρός τόν άλλον λέξεις πρός διαίρεσιν 
κατά τόν άνωτέρω τρόπον.

Μετα τήν άνωτέρω προγύμνασιν έπί τών πινάκων, ήτις 
πρέπει να διαρκεσ·{] δύο $ τρεΐς ίμέρας, γινομένης ύπό τοΰ 
διδασκάλου, οί έννοήσαντες τήν διαίρεσιν τών συλλαβών 
μαθηταί άκολαυθοϋν είς μίαν χορίαν, διδασκόμενοι κα 
τούς έξης τρόπους*

Α . Τρόπος. Καθείς τών μαθητών προφέρει μίαν λέξιν 

άργα κατά συλλαβήν (όχι συλλαβίζιυν) π. χ. ά ν  — θρω- 
τ— ΤΖΟζ, αί λέξεις άναγινώσκονται πρώτον δριζοντίως, έπει
τα καΟέτως.
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//'. Τ ^ πο ς  (ά ν ά λ υ σ ις  κ α ί  σύνΟεσις.)

Καθείς τών μαθητών προφέρει μίαν συλλαβήν τής πρδί 
άνάγνωσιν δέικνυομένης λέξεως· έπειτα, άφοΰ τελειωσνι ή 
λέξις, τήν άναγινώσκει ό μαθητής, ου τίνος τύχ·/ι ή άράδα 
ολόκληρον. άνχφέρων καί τά πνεύματα και τους τόνους* 
ούτως, άνθρωπος' οί μαθηταί' ό * α ν  - 6 Β . θρω - <5 7y. 
πος* <3 τέταρτος, άνθρωπος είς τ ψ  άρχημενην f iJ tq r  

xai άδειαν.
Γ .  Τρόπος (σύνθ'δσις κ α ! ά ν ά λ υ σ ις . )

6  έρμηνευτής προτείνει μίαν λέξιν (άνθρωπος]' έκαστος 
μαθητής προφέρει μίαν συλλαβήν συνθέτη  Επειτα, 
τήν αναλύει έπί τών δακτύλων, όνομάζων τά γράμματα* 
ό δέ κατόπιν τοϋ αναλύοντας τήν τελευταίαν συλλαβήν 
επαναλαμβάνει τήν λέξιν, καί λέγει το πνεΰμα καί τώι 
τόνον. 0  ερμηνευτής λέγει άνθρωπος' οί μαθηταί* ό Α . 
αν., α  xai V -  <5 Β’. θρω* θρ χαί ω , (μ εγάΛ υν)'-ό  Γ ' . 
π ο ς , 7c *«t ο ffiixpovj χαί ς . -  ό  Δ . άνθρω π ος- είς τ>)ν 
άρχομένην 'fi.lijv  καί όζεΐαν.

Σ υνδεδεμ ενη  Ά ν ά γ ν ω σ ις*

Κ.Ιάσις s. c ·  Γ . κα ί τ>)ς ?/. τμήμα. ά. 

Προγύμνασις είς χατάΛηψιν, xai διάχρισιν tCsv 
προτάσεων.

ΙΙαρατηροϋνται πρώτον τά κόμματα καίαί στιγμαί- έπει
τα τά μέρη τής προτάσεως δηλ. τό υποκείμενον καί τό κα
τηγορούμενον- οίον τΙς έ'πραζζ τό δείνα; τΐ επραζε; πρός 
τινα; πότε; ποΰ', πως; χαί διά τί;  λαμβανομένων εις παρά
δειγμα άπλώνκαί εύληπτων προτάσεων, (ίδε τδ νέον Αλφαβ.)
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Οί τρόποι είς τήν συνδεδεμένην άνάγνωσιν είναι οί είς 
τδν όδηγόν σημειωμένοι Α'. καί Β'. Αντί δέ τοϋ Γ'. τρόπου 
γίνεται 6 πρός άνάλυσιν τών προτάσεων κατ’ έρωταπό 
κρισιν (ϊδε όδηγ. σελ. 34)· πρός γύμνασιν δέ είς τήν όρθο 
γραφί*ν γίνεται ό Γ'. τρόπος δίς ν', τρίς της έβδομάδος με
τά μεσημβρίαν.

Άνάγνωσις είς τά  βιβλία.
Κ .Ιάσις ι}' β ’. τμήμα

Ο Α  . Τροπος 6 εις τόν όδηγόν· καί ό δεύτερος γίνεται, 
εως οϋ οί μαθηταί νά γυμνασθώσιν εις τά τής στίζβως· 

μετά ταΰτα γυμνάζονται εις τήν κατάληψιν τοΰ νοήματος 
τών άναγνωσθέντων.

Γ '. Τρόπος γίνεται ώς έδιωρίσθη ανωτέρω είς τά τής 
συνδεδεμένης άναγνώσεως.

Παρατηρήσεις εις τύ μάθημα τήζ 'Αναγνώσεως.

Διά τήν είς τά βιβλία άνάγνωσιν πρέπει νά φυλάσσε
ται ή έξης κατάταξις υποτιθεμένου έκαστου βιβλίου ώς. 
συστη'νοντος μίαν χορίαν, εις τήν όποίαν καθημέραν πρέ
πει νά ηναι οί αύτοί μαθηταί, οΐτινες μέλλουν νά διατρέ-. 
ξωσιν άλληλοδιαδόχως τάς χορίας,

ΒιβΜα άναγνωστιχά. Α ’ έζαμήνου.
Ευαγγέλια (τδ κατά Ματθαίον). Εκδοσις Γενεύης.
Ιστορική περίληψις τοϋ Ευαγγελίου.
Πράξεις τών Αποστόλων, ίίκδοσις Γενεύης.
έξωκκλήσιον τού δάσους.
Χρηστοήθεια, η περί συμπεριφοράς.
Ηθική η τνερί καθηκόντων.
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Βίοι, ή άποφθέγι/αία.
Οκτώηχος καί συλλογή τοϋ εσπερινού κ.τ.λ. δίς τής έβδο- 

μάδος, διδόμενα είς τοΰς κάλλιον άναγινώσκοντας διά νά κα- 
νοναρχώσιν είς τάς Εκκλησίας.

Τό’ Αλψαβητάριον, Άναγνωσματάριον, Προσζνχ^τά- 
ριον, ' Ιερά Ιστορία χ· τ· λ .  επειτα τό Πολίτευμα τών 
Παίδων, Ηβικής μαθήματα καί ό δεκάλογος δίδονται είς 
τοΰς μαθητάς διά τήν κατ’ οίκον μελέτην (ί'δε κατωτέρω). 

Β '. ' Εΐ,άμψ'οχ καί έφεζής·
Ιίαιδ·, 5ηγία.
Διηγη'ματα διαι^ορα.
Βίος Σόλωνος.
Εγχειρίδιόν Δαρβάρε,ως) ή τά περί τοϋ θείου Ναοϋ.
Ιίεριστερά.
ϊ ά  δΰο άρνία.
Ψυχολογία.
ϊγε ιϊνά  παραγγέλματα.
Γεωγραφία, Ιστορία Ελληνική,, Φυσική Ιστορία, Φυ

σική κτλ. άναγινώσκονται καί είς τά ημικύκλια κατά χο- 
ρίας ύ,τό τών συνδιδακτικώς διδασκόμενων αύτά μαθητών 
πρός προμελέτην* (ίδε κατωτέρω).

0  διδάσκαλος πρέπει νά προσέχη, ώστε έκαστος μαθητής 
νά πήγαίντρ χ.αθεκάστην π,αράδοσιν εϊς τό διωρισμένον ήμι- 
κύκλιον τής τάξεώς του.

Αν δ’ οί μαθηταί εΐναι πολλοί καί τά έκαστου είδους 
βιβλία τά διά μίαν χορίαν δεν έξαρκουσι διά νά συστη- 
0ώσι δΰο ή τρεΐς χορίαι, το'τε συστήνει τήν δευτέραν χο
ρίαν μέ τό κατόπιν τεταγμένον βιβλίον, καί άφ’ οΰ αΰτη
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ή συστηδεΐσα τελείωσή τοϋτο, λαμβάνει τό πρό τοΰ του κτλ.
Οί εις τό Α τμήμα τ ί«  Ιΐ'. φθάσαντες, άφοΰ διά τήν κατ' 

οίκον άνάγνωσιν διατρίξωσιν εϊς τάς προηγουμίνας κλά- 
σεις τά τοϋ Αλφαβηταρίου, τήν ίεράν ιστορίαν, κ .τ . λ. λαμ- 
βάνουσι τά έκ τών πινάκων καί τόν δεκάλογον ώς αναγνω
στικά. Δί ό'λα δε ταϋτα τά μαθήματα χρεωστεΐ ό διδά 
σκαλος, πριν τνίς ένάρξεως τοϋ πρωϊνοϋ μαθη'ματος τό θέ
ρος, καί τόν χειμώνα Μ. Μ. ν’ ακροάζεται ώς καί είς τό 
τής χριστ. διδασκαλίας μάθημα (ίδε κατωτέρω), τοΰς μα
θητάς, άναγινώσκοντας τδ μάδημα τών προλαβουσών 
ημερών- έάν δ’ ηναι πολλαί αί χορίαι. ,βοηθεΐται καί άπό 
τοΰς γενικούς. Τό καθέν βιβλίον ΰποτίθεται διδόμενον είς 
ένός ημικυκλίου μαθητάς, οίτινες, άφ’ ώ  τελειώσωσι τό £ν. 
μεταβαίνουσιν είς έτερον.

Περί τοΰμαθήματος τής Χ ριστιανικής δ ιδα σ κα λ ία ς .

Τό μάθημα τής Χριστιανικής Διδζσκαλίας έχει τήν κα- 
τάταξιν τοϋ της άναγνώσεως, καί γίνεται κα*ά τόν όδη* 
γόν άναγνωστικώς· επειτα πρός διδασκαλίαν καί κατάλη- 
ψιν αύτοϋ γίνονται τά έξης·

Αφοϋ οί τής πέμπτης της άναγνώσεως συνειθισΟώσιν είς 
τήν συνδεδεμέίΐίν άνάγνωσιν, λαμβάνου-ι προσευχητάριο, 
τασσόμενοι κατά  χορίας άμετακινήτους· ό διδάσκαλος 
διορίζει τόπρός τήν κάτ’ ο! λ ον άνα'γνωσιν μάθημα έκάστης 
χορίας, άροϋ τό άναγνώτν) αύτός εί; έ.τήκοον πάντων, οί’τι- 
νες άκολουΟοΰσι συναναγινώτκοντες μέ χθαμαλήν φωννίν.

Είς τό έπόμενον μάθημα θίλει άκροασθή όλους «ν*γι·



νώσκοντας άλληλοδιαδόχως' τους εξηγεί το νόνιμα, καί τοΰ; 
διορίζει νέον μάθημα. Η άνάγνωσις αΰτνι γίνεται τήν πρωίαν, 
ίϊ μετά μεσημβρίαν, άλλ’ ημέραν παρ’ ήμέραν, ίϊ εναλ
λάξ μ'ζ την ει; τό αλφαβητάριοV ή διδασκαλία αΰτη γίνε
τα ι πρό τ ί ;  παραδόσεων;.

Οί δε τ/ί; Ζ\ καί τοΰ Α'· τμήματος τη; Η': λαμβάνουσι 
τήν ίεράν Ιστορίαν διά τήν κατ’ οίκον άνάγνωσιν, διδα
σκόμενοι ώ; ανωτέρω πρό τών Μ- Μ. παραδόσεων.

Οί τοΰ Β'. τμήματος διατρέξαντε; άναγνωστικώς τήν 
χατήχησιν λαμβάνουσι ταύτην, επειτα τόν όεχάΛογον, 
καί διδάσκονται ώς ανωτέρω, εξηγούντο; τοϋ διδασκάλου 
έκτενέστερον, καί έξετάζοντο; άκριβεατερον τοΰ^μαΟητάς, 
ό'ντα; εΐ; £ν ημικύκλιον έπί τοΰ βάθρου, καί ά'λλα; ερωτή
σεις προτείνοντος παρά τά ; σημειωμένα; εΐ; τά βιβλία, 
ώστε νά μή ψιττακίζωσιν οί μαθηταί καί εΐ; τοΰτο τό μά

θημα. Εί; τά μικρά σχολεία ή διδασκαλία αΰτη δύναται 
νά έκτελήται ΰπό τοΰ διδασκάλου, καθ’ 8ν καιρόν γίνεται 
τό τη; χριστιανική; διδασκαλίας μάθημα κατά χορεία;. 
2υνδιδακτΐκώ; δ’ οί μαθηταί θέλουν διδα^θη έκτενέστερον 
άνωτέοτν κατήχησιν καί ία p ar ιστορίαν

Εί; τό τή ; χριστιανική; διδασκαλία; μάθημα ανήκει ή 
άνάγνωσις είς Ευαγγέλια , ή άποστήθησι; καί κατάληψι; 
τή; ιστορικής nep ih jfeu r τον ΕύαγγιΜυυ, ή έξήγησι; 
αύτή; κατά σαββατον, καίή τοΰ ΕύαγγεΜου καθ' &ορ~ 
τά ς ·  ή δί; τή; έβδομάδος άνάγνωσις εϊ; ΌχτωηχοψάΛ- 
τηρα διά νά κανοναρχώσιν οί μαθηταί εΐ; τάς Εκκλη
σίας, οπου χρεωστοΰν οί διδάσκαλοι νά τοΰ; όδηγοΰν καθ’ 
εορτήν.

Διαταξις τών μαθημάτων τών πα- 
ραδιδομένων Συνδιδακτικώς.

Συνδιδακτικώ; παραδίδονται οί τοΰ Β'. τμνίματο; τής 
ϊΐ. δσοι διέτρεξαν τό ά. έξάμηνον άναγινώσκοντε; εί; βι
βλία τά έξή; μαθήματα εί; δύο τάξει;. —  ί)κάστνι τάξις 
πρέπει νά περιέχν) 10— 15 μαθητάς. Αί δύο τάξεις υπάρ
χουν συγχρόνω;· σχηματίζονται δέ μετά τά ; εξαμηνιαίας 
εξετάσει;.

Α ’. έζαμήνον Α  · τρίμηνον

Ανάγνωσιν κατ’ απαγγελίαν καί εξήγησιν το ϋ 
νοήματο; τής Γεωγραφίας. —  όρισμοΰ; ιχνογραφία;. —  
Γραμματικήν τή; λαλουμένη; Γλώσσης. Εκθεσιν ιδεών. -— 
Μουσικήν.

Α '. έζ,αμήνον Β ’. τρίμηνον

Ανάγνωσιν καί έξήγησιν Γεωγραφίας. —  όρισμοΰς 
ιχνογραφίας. —  Ελλ. ιστορίαν. —  Γραμματικήν —  ίίκ- 
θεσιν ιδεών. Διδασκαλίαν τών πρωτοσχόλων.—  Μουσικήν.

Β '. έΕ,αμήνου Λ ’, τρίμηνον 

Γεωγραφίαν. —  £λλ. ιστορίαν ώς άνωτέρω, Γραμ
ματικήν. —  Εκθεσιν ιδεών. —  Ηθικήν. —  Αριθμητικήν. 
—  Μαθήματα Φυσικής* Μουσικήν.

Β'.^έζαμ. IT. τρίμηνον xai έψεζής. 

Γεωγραφίαν, ίλ λ : Ιστορίαν. — Γραμματικήν καί εκθεσιν 
ιδεών ώς άνωτέρω. Φυσικήν καί Φυσικήν ιστορίαν.

Τά μαθήματα τή; ιερά; ιστορίας τό λ : έξάμηνον* τό δέ 
τής Κατηχήσεως, τό Β': άπαξ τής έβδομάδος κατά Σάββατο*



γίνόνται Μ. Μ. μετά τήν παράδοσιν τών Αλνιλλοδιδακτικών 
μαθημάτων (α).

Τούτων δε τών μαθημάτων, καθώς κάί τών τής Γεωγρα
φίας κα ί Ελλ. ιστορίας, Φυσικής, καί Φυσικής ιστορίας, 
γίνεται μελέτη είς τά ήμικύκλια (τασσομένης έκάστης 
χλάσεως είς μίαν $ δύο χορείας·) είς τ4 πρ4 Μ. μάθημα 
καθ ήν ήμεραν θέλει διδάσκεσθαι συνδιδακτικώς έκαστον,

Διανομή τών ωρών κατά τας όποιας γίνε
τα ι τό μάθημα τής συνδιδακτικής.
7 ’»/̂ · δευτέραν, Tetdprr/r, x a i Παρασκευήν.

Από τάς· ώρας 12  | —  12  f- 

Λ '. τάζις  Ακρόασιν τοΰ παρελθόντος μ-αθήματος,
Ανάγνωσιν καί παράδοσιν Γεωγραφίας. 

Ή  Β '. τάζις γυμνάζεται Αριθμγ,τικάς πράξεις.

Ά π 4 rdc ω/iac 12 f  —  1.
Ή  Β'. τά,ζις Παράδοσιν Αριθμητικής.
Ή  Α ', ra£<c Μελετά Γεωγραφίαν.

’Λ,τό rac ώρας 1 —  1 j  

Ή  Α '. ζάζις όρισμοΰς τής Ιχνογραφίας.
Ή  Β 1. τάζις  Προμελετά Γραμματικήν. ··■’

Ά π ό  τάς ώρχς 1 ~ —  1 
II Β '. τάζις  Γραμματικήν·
Ή  Α '. τάζις Γυμνάζεται Σχήματα ιχνογραφίας·

(α) Τ4 Σά8β«τον Μ. Μ. γίιιτζι p irn  ’Avstyvwjis (<*! ΆριΟμψιχ^ Ά>» 
1ηΑ*ί(ί(ϊκτ<ΚΜ;.

τάς"ωρας 1 —  2

’// καί Β'< τάζις  συγχρόνως (κατά Παρασκευήν μόνον) 
Φυσικήν.

Την Τρίτηy, και Πέμπτην.
Ά πό  τάς ωρας 1 2  -§ —  1 2  |·

Η Α '. τάζις Ιστορίαν έλλάδος.
Η Β' τάζις  ίίκθεσιν ιδεών.

Από τάς ωρας 1 2  -J- —  1 

*Η Β ' τάζις  Γεωγραφίαν.
Ή  Α ' . τάζις ΛΙελετα ιστορίαν έλλάδος'

Από τάς ωρας 1 —  1 i  

‘Η Α '. τάζις  Γραμματικήν
Η Β  · τάζις Μελετά Γεωγραφίαν.

. Άπό τάς ώρας 1 ~ —  i Α 

Η Β '. τά ζ ις  Ελληνικήν ιστορίαν.
Η Α 'τά ζ ις  Γυμνάζεται γραπτώς τ/|ν εφαρμ. τη ς

Γραμματικής.

Από τάς ώρας 1 £ —  2 

Ή  Α  . και Β '. τάζις. Συγχρόνως Χρηστοήθειαν,
καί ίίθικήν· τήν τρίτην μόνον.

λ ί ν '

Τ'ο Σάββατον άπό τάς ώρας 1 ·| —  2.

Ί Ι  Α ' χαί Β ' τάζις. Συγχρόνως Μουσικνίν.
Αί άνωτέρω τάζις διδάσκονται τά σημειωθέντα μ.αΟήμα- 

τα είς μίαν ώραν — καί 1 οταν παραδίδωνται καί τά  
οίπαξ τής έβδομάδος διδασκόμενα. ό  Διδάσκαλος πρέπει νά



WapaSiSvi [as σαφήνειαν, συντομίαν καί άκριβολογίαν άπο- 
φεύγων τάς πολυλογίας καί παρεκβάσεις. —  Αί ώραι τής 
παραδόσεως έλήφθησαν αί άπά τάς 12 ^ — 2. Αλλ’ ό 
διδάσκαλο; δύναται νχ λααβάν») αύτά; καί άπά τά; Μ. 
Μ. κατά τά ; ώρα; τοϋ ετου;. —  Η διδατκαλία τών χρε
ών τών πρωτοσχόλων θέλει γίνεσθαι δΐ; ή apl; τη; εβάο- 
μάδο; τά πρωΐ, οτε ποοσκαλοϋνται κα>. διορίζονται οι πρω“ 
τόσχολοι. Τά δέ μάθημα τα; ίερα; Ιστορία; καί Κ.ατηχη'- 
οεω; διετάχθη δτι πρέπει νά γίνεται κατά Σάββατον Μ Μ. 
ε ί; τοΰ; Συνδ.δακτικώ; διδασκόμενου; μαθητα;, άκροαζο- 
μένων δμως δΚων των μαθητών (πλήν τής α. τάξεω; τή ; 

άναγνώσεω; ανηλίκων, οίτίνες άπολ'Ιόνται δίΑ'νά-μήκάμνωσι 
θόρυβον).

Βιβλία Διδακτικα'.
Πινακίδες ή νέον Λλφαβητάριον κατά νέ<χν μέθοδον 

τήν ταχνμαθηιι,ατιχι/ν τήί άναγνώσεως, συνταχθεν 
ΰπο Κ. χαί έχδοθεν χατ άνωτέραν ε-γχρισιν, ε ν ' Α- 
θήναις έχ ττ,ς τον ΊΙΜα Χριστόφίδον Τυπογραφίας, 
ή Αγαθή Τύχη' όδος Έρμου, νπο τήν Φοινικιάν 1 8 4 0 .  
ζί.μάταιι .1επ.. 4 5.
Συνετάχθη τό άναγγελόμενον ’Αλφαβητάριον πρά; εφαρμο

γήν τών μεθόδων των περί διδακτικές, δσα έξετέθησαν 
είς τά παράν έκλεχθείσης ’επίτηδες της ϋλης. Εί; τά προλε- 
γόμενα έκθετε’. ό συγγραφεϋς έκτεταμενως τά περί τής τα- 
χυμαθηματικής μεθόδου τοϋ άναγινώσκειν, τής δποίας αί 
άρχαί, άν και πρά πολλοΰ ησαν είσηγμέναι εί; τά αλληλο
διδακτικά μα; σχολεία, μετά τήν Ικδοσιν τοϋ όδηγοΰ τ ί ;  
-μεθόδου, νϋν προσφέρονται ανεπτυγμένα1. καί δεδοκιμασμέ-

Ο
ναι ύπά τη; πείρα;. Οί διδάσκαλοι φιλοτιμούμενοι βέβαια 
νά εύκολύνωσι καί νά έπιταχύνωσιν ε ί; τοϋ; μαθητά; των 
τά επίπονον τοϋτο μάθημα, θέλουν έπιστη'σει είς τοϋτο τήν 
προσοχήν των, καί μελετήσει ιδίως τά προλεγόμίϊνα καί 
τάς υποσημειώσει; διά νά έννοήσωσι τά πνεύμα της μεθόδου, 
ή«ς δέν αποβλέπει μόνον τήν ταχεΐαν μάθησιν της άναγνώ* 
σεω;, άλλά καί τήν άνάπτυξιν των διανοητικών δυνάμεων 
τοΰ μαθητοϋ. Τά αυτά ’Αλφαβητάριον έτυπώθη καί είς Πί
νακα; πράς οικονομίαν καί ευκολίαν των μαθητευομένων 
κατά τήν αλληλοδιδακτικήν μέθοδον, δταν άναγινώσκωσι 
κατά χορεία; μεταχειριζόμενοι κατά κλάσεις καί του; προεκ- 
δεδομένου; Πίνακα; τής άναγνώσεως. Τά β'. μέρος τοϋ 
’Αλφαβηταρίου 3έλει έκδοθή εντός ολίγου.

Βίος Σό.ίωνος προς χρήσιν τών Έ ,Ιλη νο πα ίδω ν bnb X .
Α. Έ ν  Έρμ,ο'ΜύΛει \χ τής Τυπογραφίας Γ. Πολυ
μερή. 1 8 3 9 ,  τφατα ι Λεπ. 1 5 ,

Είς τών αρχαίων προγόνων μας τού(· βίου; είιρίσκομεν 
πρακτικά υποδείγματα τοΰ Ιδιωτικού καί πολιτικοϋ βίου, 
δι’ ου καί έκεΐνοι έδοξάσθησαν καί τήν πατρίδα έλάμπρυ- 
ναν. όθεν καί ή νεολαία μα; έξ απαλών όνύχων αύτίον τά 
παραγγέλματα μελετώσα’ 5έλει συνεθισΟη είς τάς κοινωνι
κές καί πολιτικά; άρετάς, εΐ; τήν ευταξίαν, εί; τήν εΰπεί- 
θειαν, είς τήν άγάπην τών νόμων καί τής καλώς έννοουμέ- 
νης ελευθερίας. Οί διδάσκαλοι τοιαϋτα Υποδείγματα 5έ- 
τοντε; ΰπ’ οψιν τών παίδων, δέν εΐναι κάμμία αμφιβολία, 
δτι θέλουν μορφώσει άνδρας έναρέτου; καί πολίτας φιλοπά- 
τριδας. ό εκδότης τοϋ άναγγελομίνου φιλλαδίου -προσέφερεν 
άληθώ; καλάν δώρον εί; τήν νεολαίαν, καί εΰχής Ιργον ήθε-



λίν ϊΪίΘζι, άν καί afXXot, μιμούμενοι αύτον, έπεχειρίζοντο κ -  
δόσεις παρόμοιας συντόμων βιογραφιών τών αρχαίων μας 
ενδόξων άνδρών μέ ομοιαν ίίφο; λόγου καθαρόν »«i ευληπτον 
προς χρί<πν τών προπαιδευομένων'παίδων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

M i τή »  Ix Jo jiv  τω ν  π χ ,ο ίντω ν ip i9 ji .S n  T t is i iv i i  ή ί  t l  τ& 1 8 3 9  er/i- 
eiat i t s p i o S o ;  τοϋ π ι ρ ί ν τ ο ;  7 υ ·/ γ ρ ίμ μ ζ τ ις ·  'E SpiSu'vt i i  μ ϊ χ ρ ι  τ ο ϋ δ ε  ί  
ίχ-Τοικ ί/ ι  ο fit S i i i jy  ά ϊτ ία ν , « ί tfik riiv x*9vtt< j> j«u  τω ν  αυ·/$ρομ&ν· 
κ α ί  </'«>£ 7Γ*ύϊί( i io j j  iV  oJou ί  I x J o j i j  του,, « ν  οί πα,β' ίλι'·/«ν tivmv y t  ■ 
λο/ ϊλω ν αυνδραμτ,τ& ν  Ι τ » » ία  π^οχαταβολ^ <5iv , ύπ ίχ ο ίο ν*  ν ΐ  ρυ)άξι.> 
Τήν xrpbg αύτοΰ* ύττίϊχ ίσ ί'ν  jutou, x a i νίί 'ίώ σ ώ  τά  2 4  TUTroyaaytxl ^ύ)λ9ί 
•Λ ^ π α ^ τ ίζ ο ν τ *  ένό ϊ «του ; π ι ρ ί α ί α ι .  «ατίβάλΑ ων cx τοΰ ύ ι τ ι ρ τ , μ α τ α ί  χ* ί 

π α ρ ό ν τ α  ,ρύ/λα τ ά  τ οΓ» n -'mou j&gji. τ α r^js αποστολή; Τ0^

Τάχυ£)σο/ζείου.
Τδ κοινον χ χ ΐ  ο ί χ χ· S rju oS ιδ ά σ χ χ ϊο ι  ‘έχ ουν  ενώπιον τω ν  ικα νή ν ύλην τ^μ* 

π α ρ ό ν τ ο ς  π ο ν ή μ α τ ο ς  5 ιά  νά  κ^ίνωσιν,- άν ηνα* αύτό ώ$ π/?δς τά ς  κ α ρ ο ύ ·  
σας π ιρ ίσ τ ά σ ι . ι ς  μ χ ς  ώ γ& ιμον  χ χ ΐ συντελεστιχόν ε ις  τήν ^>θήν καί κ α τά λ 
ληλον προβχπαίο ϊυσιν τ ή ς  νεολαίας. Ο ί συντάκτα ι του π ο ν ή μ α τ ο ς  ί ρ γ χ ζ ο ν -  
τ α ι  α μ ισ θ ί  χ χ ρ ιν  τ ή ς  κοιν% ωρίλβ ίας· άλλ* α Μ \  α γ  ου χ ά ρ ιν  τ ή ς  κοινής 
ώ ^ελείας κατΛβάλλουσι τούτους^οδς& ίτΜ υς, 2/ουσι καί τούς τ ρ ό π ο υ ς  νά 
Θυσιάσωσι χ ά ρ ιν  χ ΰ τ ? ς  κα ί τή ς" ·^ ίπ ^ β ω ς εξοοα.

Ά ? ’ ου Ιξεπλή,οωσα τή ν ύπόσχβσίν /aou π ρ δ ς  τ ού ς  καταβαλόντας τήν Ιτϊ\ - 
9(0ν σ υ ν δ ρ ο μ ή ν  τω ν , &7τό τούς ortoioyj ζητω  συγ/νώ μτ,ν δ ια  τή ν άκούσιάν 
/*ου Ι ις  τοΰτο β ρ χ δ ύ τ* jT f, χ ν α γ χ ά ζ ο μ χ ι  εκ τή ς ίΧ)&/ψξως τ ώ ν  εξόδων νά 
διχχόψοΛ  τή ν έ'κίοσίν 5ι* ολον τό παρδν ίίτος, τήν όποίαν θέλω χρχίσ& ι 
&πό τή ν άρχήν τοΰ Usut'o/aIvoV, & νσ υ νά -ω  ί ι ά  ποοττλ^οωτέας συ^οο/Αής 
τ ά  ά π ο ϊυ τ ο ίζ  fo x y x x ix  τ η ς  τ ν π ώ σ -ω ς  ε ξ ο οχ .

Π αρακαλώ  λοιπόν τοΰς κ. κ . συνίβο/Αητάς νά  ε·’ α4ο?7Τ730ώσε νά Ι/χβά- 
σωσι τήν καΟυστεροΰσ^ί σ υ ν δ ρ ο μ ή ν  τω ν , κα ί αυτο ί και δσοι επιΟυ^μοΰν νά ^ - 

να ι καΙ εις  τ ο  Ζξής σ υ ν δ ^ ο μ ^ τχ ΐ β ί^ ο ,τ ο ιο ΰ ν π ί μ ζ  π ί ρ ΐ  τούτου Ιω$ Ή λους 
Ε. 5Β ί ι ά  νά  /*ή τ α ϊς  Srx^OTfS ή ϊγχχ< ρος χ π ο ιτ ο λ ή  τώ ν  φ ύλλω ν.

*JEv Ά Ο ήνα ι;, τή ν  30  Νοε,αβ^ου 1 8 4 0 .

Ο ΣΤΝΤΑΚΤΗ^ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

ΧΙΙΣ ΤΟΓ ΗΑΙ4 ΧΡ^ΤΟΦΙλΟϊ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΝ 
Η ΑΓΑΘΠ ΤΥΧ Η .


